
Na temelju članka 44. Statuta Općine Vižinada-Visinada („Službene novine Općine Vižinada“ br. 4/09, 

1/10 i 2/13) Općinski načelnik podnosi 

 

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O SVOM RADU ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2013. GODINE 

 

Dana, 31.05.2013. godine s početkom u 13.00 sati, u vijećnici Općine Vižinada-Visinada, izvršena je 

primopredaja izvršnih ovlasti između načelnika Marina Baldinia kojem prestaje mandat i 

novoizabranog Marka Ferenca koji stupa na dužnost načelnika Općine Vižinada-Visinada. S obzirom 

na to, polugodišnje izvješće podnosim za razdoblje koje sam proveo na dužnosti načelnika od 

primopredaje ovlasti pa do kraja izvještajnog razdoblja, odnosno od 31.05.2013. godine do 

30.06.2013. godine. Za razdoblje od 01.01.2013. godine do 31.05.2013. godine ne mogu prodnijeti 

izvješće o svom radu pa u znak toga ovom izvješću prilažem Izvješće bivšeg načelnika o obavljanju 

poslova iz svojeg djelokruga u postupku primopredaje vlasti a koje se dijelom odnosi na izvještajno 

razdoblje ovog izvješća. 

U relativno kratkom roku od svega mjesec dana u kojima se najviše vremena utrošilo na upoznavanje 

s poslovanjem Općine, proučavanje proračuna, razmatranje financijskog stanja, nedospjelih 

potraživanja te nepodmirenih obveza, nije se moglo puno toga napraviti, no međutim svakako treba 

istaknuti glavne prekretnice projekata koji se u skoroj budućnosti namjeravaju realizirati. 

Najvažniji od tih projekata je izgradnja kanalizacijskog sustava Vižinada koji je od iznimne važnosti za 

ovu sredinu jer će ne samo olakšati životne potrebe naših stanovnika već će kroz podizanje životnog 

standarda i ekološke osviještenosti stvoriti bolje uvjete za razvoj ruralnog turizma i gospodarskog 

rasta. Na projektu se radilo prethodnih godina, projektna dokumentacija je izrađena te je kao takav 

projekt kandidiran na natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 

(APPRRR) za financiranje u sklopu programa IPARD, mjera 301. Cjelokupni projekt je upravo u 

mjesecu lipnju ove godine odobren te je 19.06.2013. godine potpisan memorandum s Agencijom za 

plaćanja. IPARD će sufinancirati projekt do iznosa od 7.000.000,00 kn koje realno u proračunu Općine 

nije moguće ostvariti redovitim poslovanjem. Svakako su to sredstva koja treba iskoristiti pa je 

potpisivanje ovog dokumenta od iznimne važnosti za Općinu i njene žitelje. Budući da je rok za objavu 

javne nabave za izvođenje radova kanalizacijskog sustava 30.06.2013. godine moralo se ubrzati s 

postupkom te odustati od usluga nadzora kako bi projekt bio odobren. Naime, sredstvima iz IPARD-a 

neće biti moguće pokriti troškove nadzora građevinskih radova koji obično iznose oko 2,5% 

vrijednosti radova. S druge strane europskim sredstvima financirat će se troškovi izvođenja 

građevinskih radova i opći troškovi koji uključuju troškove izrade projektne dokumentacije, korištenja 

konzultantskih usluga, usluge pripreme i prijave projekta, usluge prijevoda dokumentacije na engleski 

jezik i druge opće troškove. Sukladno tome, 28.06.2013. godine objavljen je natječaj javne nabave za 

izvođenje radova koji je otvoren do 18.11.2013. godine do 9.00 sati. Predviđeni početak radova je 

travanj 2014. godine. 

Drugi važan projekt je izgradnja rotora na križanju glavnih prometnica u središtu Vižinade za koji je 

izrađen idejni projekt. Projekt je dostavljen 22.05.2013. godine u Ured za prostorno uređenje i 

gradnju u Poreču radi ishođenja lokacijske dozvole koja je potrebna za izradu glavnog projekta. 



Nakon ishođenja lokacijske dozvole i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, te potvrde glavnog 

projekta projekt se dostavlja Županijskoj upravi za ceste radi uvrštenja u plan proračuna. Na 

koordinaciji načelnika sa županom Istarske županije prezentirane su izmjene na lokalnim, županijskim 

i državnim cestama, jedna od kojih je upravo izmjena predmetne ceste (Ponte Porton – Vižinada – 

Limski zaljev) na kojoj se planira izgradnja rotora te više nije u ingerenciji Hrvatskih cesta već je u 

nadležnosti Županijske uprave za ceste Istarske županije. S aspekta financiranja je to manje pogodna 

situacija za Općinu, ali vjerujem da će projekt opstati i da će se pristupiti njegovoj realizaciji. 

Treća važna stvar koja se rješavala tijekom lipnja su pregovori s Infoechom. Naime, na posljednjim 

sjednicama Općinskog vijeća u prošlom mandatu donosile su se odluke o izmjenama aneksa Ugovora 

između Općine i Infoecha kako bi se izvršila nagodba između dviju strana. Ubrzani su razgovori i 

suradnja s konzervatorskim odjelom iz Pule koji je navodno kočio investiciju na školi zbog čega 

Općina nije dobila ugovorena sredstva po nagodbi. Po ocjeni odvjetnika Nediba Toromanovića koji u 

tom parničnom postupku zastupa Općinu Vižinada-Visinada trebali bi produžiti nagodbu budući da u 

ljetnim mjesecima sud i državna uprava sporije rješavaju predmete, a i postoji i dalje interes od 

strane Infoecha da se situacija sa školom riješi na obostrano zadovoljstvo. 

Mjesec lipanj mjesec je kulturnih zbivanja u Vižinadi te su tako ove godine održane 20. po redu Verši 

na šterni. Kao i svake godine u Vižinadu je pristigao veliki broj pjesnika koji su na popularnoj šterni 

iznosili svoje stihove. Važno je napomenuti kako je cjelokupni događaj bio i medijski popraćen jer se 

snimala reportaža za televizijsku emisiju Moja Istra koja se prikazuje na 8 lokalnih TV postaja. Na taj 

način nastojalo se promovirati Vižinadu i njene kulturne vrijednosti.  

Osim toga, ove je godine Vižinada po prvi put bila domaćin festivalske večeri Festivala Melodije Istre i 

Kvarnera (MIK) koja je održana 24.06.2013. godine. Festival je uspješno odrađen, od organizacije do 

rezultata, i unatoč lošem vremenu ostavio veliki utisak na vižinadsku publiku. Isto tako u sklopu MIK-a 

snimana je reportaža Kartulina z MIK-a u kojoj su prikazane sve ljepote i sadržaji naše Općine te je s 

promidžbenog aspekta  MIK bio pun pogodak za Vižinadu. 

Naposljetku važno je napomenuti kako je u lipnju održan i prijem učenika OŠ Jože Šurana PŠ Vižinada 

kod općinskog načelnika te su najbolji od njih i nagrađeni prigodnim nagradama. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Marko Ferenac 


